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Interpretace estetických motivů sportu a tělesnosti v literárním díle Roberta Musila je 

zajímavé avšak obtížné téma. Hned v úvodu je třeba upozornit, že Kateřina Šafrová se 

tohoto úkolu zhostila s příkladnou pečlivostí svědčící o množství vynaložené práce. 

Vlastní text je přehledně a logicky členěný. Začíná nastíněním hlavních proměn 

v pojímání sportu v devatenáctém a na počátku dvacátého století, které slouží jako širší 

pozadí Musilových úvah, pokračuje velice důkladným chronologickým shrnutím 

sekundární literatury a končí rozvinutím vlastní teze, kterou dosavadní musilovská 

literatura nezohledňuje. Celá práce tak postupuje metodou postupného zužování a 

zaostřování vlastního tématu v rozsáhlé musilovské literatuře, což je náročný, oprávněný 

a přínosný způsob práce. Autorka tak velice plynulým způsobem dochází k potřebě 

přehodnotit převažující názor o rozporuplnosti Musilových úvah o sportu. Na základě 

sledování analogií mezi Musilovými úvahami o sportu a úvahami o tělesnosti Friedricha 

Nietzscheho dochází k nutnosti rozlišování mezi dvěma významy sportu v Musilových 

textech, jednak institucionalizovaného sportu, o kterém se ve většině případů vyjadřuje 

kriticky, jednak vlastního tělesného výkonu, který mu slouží k filozofickým úvahám o 

povaze lidské existence. Právě toto pečlivě argumentované tvrzení je, podle mého 

názoru, jedním z hlavních výtěžků celé práce.  

 

Pokud jsem mluvil o pečlivé a systematické cestě ke hlavní tezi práce, je třeba rovněž 

konstatovat, že k názvem, anotací i úvodem slibovanému zaměření práce na estetické 

aspekty Musilova pojetí sportu již nedošlo. Autorka pouze v poslední větě bez předchozí 

argumentace tvrdí: „V Musilově tvrzení, že tělesný výkon je potřeba zpětně reflektovat 

spočívá estetická dimenze jeho uvažování o sportu.“ To je však nedostatečné a 

neargumentované tvrzení. Domnívám se však, že i v současné podobě práce jsou 

momenty, které jsou esteticky zajímavé, avšak nerozpracované. Autorka například na 

straně 35 vyvozuje: „Implicitní návaznost na Nietzscheho by se tedy dala shrnout do 

tvrzení, že podle Musila není důležitý výsledek sportu, ale pouze sportovní výkon sám o 

sobě.“ Zde se objevuje náznak jednoho z tradičních vymezení estetického prožitku jako 

aktivity vykonávané pro ni samu. Naznačení estetického potenciálu tohoto musilovského 

motivu by mohlo být jedním z bodů obhajoby. Svou námitku na absenci estetických 

aspektů však mírním s ohledem na rozsah práce, který by rozpracováním tohoto tématu 

pravděpodobně začal překračovat charakter bakalářské práce. 

 

Jako oponent bych chtěl ještě upozornit na několik nejasných pasáží a formálních 

nedostatků. Celou práci bohužel provází dosti nezodpovědné citování, údaje jsou často 

neúplné. Na straně 19 autorka cituje Heinricha von Kleista z Werke 3, s. 366 (pozn. 29), 



na straně 37 je totožná pasáž citována z jiného vydání, které není konkretizováno, 

tentokrát jsou však uvedeny strany 77 – 78. Proč autorka používá v jedné práci různá 

vydání stejného textu? Je chvályhodné, že autorka pracuje především s texty 

v originálním jazyce, pokud však u Nietzcheho textů používá české překlady, proč tak 

neučinila i u Kleistovy studie, která je v češtině navíc volně přístupná i v databázi 

Kramerius? Proč je Muž bez vlastností citován jednou z německého vydání (s. 13) 

podruhé z českého překladu (s. 34)? Proč je v citátu z Nietzscheho na straně 36 

vynechána pasáž „…i pyšným jeho skokům…“ na kterou bezprostředně navazuje další 

citovaná věta: “Čím jsou mi tyto skoky a lety myšlenky?” Autorka na straně 36 tvrdí: 

„Inspiraci pro koncepci institucionalizovaného ducha sportu můžeme najít u 

Nietzscheho (…).“ Toto tvrzení podle mého názoru není dostatečně podloženo. 

Doplnění argumentu by se rovněž mohlo stát jedním z bodů obhajoby. 

 

Celkově hodnotím bakalářskou práci Kateřiny Šafrové jako kvalitní, doporučuji ji 

k obhajobě a pokud se kreativně postaví k výše zmíněným připomínkám a případným 

připomínkám školitele, doporučuji ji hodnotit kvalifikačním stupněm výborně. 
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